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ตัวตนของฉัน 

My body

ภาษาไทย

ท 2.1 ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง

ไดอยางชัดเจน

ท 3.1 ป.3/4 พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึก

จากเรื่องที่ฟงและดู
ภาษาตางประเทศ

ต 1.2 ป.3/1 พูดโตตอบดวยคําส้ันๆงายๆ ในการส่ือสาร

ระหวางบุคคลตามแบบที่ฟง

ต 1.2 ป.3/4 พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ  เกีย่วกับตนเอง

และเพ่ือนตาม แบบที่ฟง

ต 1.3 ป.3/1 พูดและใหขอมลูเกี่ยวกับตนเองและเรือ่งใกล

ตัว

คณิตศาสตร

ค 1.1 ป.3/1 เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก 

ตัวเลขไทย และตวัหนังสือแสดงปริมาณของ

ส่ิงของหรอืจํานวนนับที่ไมเกนิหนึ่งแสนและศูนย

วิทยาศาสตร

ว 1.2 ป.3/1 อภิปรายลักษณะตางๆ 

ของส่ิงมชีีวิตใกลตัว

การงานอาชีพฯ

ง 1.1 ป.3/1 อธิบายวิธกีารและประโยชนการ

ทํางาน เพ่ือชวยเหลือตนเอง ครอบครวัและ

สวนรวม

ง 3.1 ป.3/1 คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอน และ
นําเสนอขอมูลในลักษณะตางๆ

ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป

ศ 1.1 ป.3/3 จําแนกทัศนธาตุของส่ิงตาง ๆ ใน

ธรรมชาติส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลป โดยเนน

เรื่อง เสน สี รูปราง รูปทรง  และพ้ืนผิว

ศ 3.2 ป.3/2 ระบุส่ิงที่เปนลักษณะเดนและ
เอกลักษณของการแสดงนาฏศิลป 

สุขศึกษาและพลศึกษา

พ 3.1 ป.3/1 ควบคุมการเคล่ือนไหวรางกาย  

ขณะอยูกับที่  เคล่ือนทีแ่ละใชอุปกรณ

ประกอบอยางมทีิศทางฃ

ช้ินงาน/ภาระงาน 

หุนมือ 

 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1.ความสามารถในการสื่อสาร 

2.ความสามารถในการคิด 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.  กลาแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม 

2. ใฝเรียนรู 
3. มุงม่ันในการทํางาน 

 

 

 

  



แผนผังการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หนวยที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

สุขใจในบานเรา

Cozy home

ภาษาไทย

ท 1.1 ป.3/3 ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล

เกี่ยวกับเรือ่งทีอ่าน

ท 2.1 ป.3/5 เขียนเรื่องตามจนิตนาการ

ท 3.1 ป.3/1 เลารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง

และดทูั้งทีเ่ปน ความรูและความบันเทิง

ภาษาตางประเทศ

ต 1.1 ป.3/3 เลือก / ระบุภาพหรือสัญลักษณ

ตรงตามความหมายขอกลุมคําและประโยคที่

ฟง

คณิตศาสตร

ค 3.1 ป.3/1 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ

ที่ เปนสวนประกอบของส่ิงของทีม่ีลักษณะเปน

รูปเรขาคณิตสามมิติ

วิทยาศาสตร

ว 5.1 ป.3/1 แหลงพลังงานธรรมชาติที่ใชผลิตไฟฟา

ว 5.1 ป.3/2 วิธีการใชไฟฟาอยางประหยัด

การงานอาชีพ

ง 1.1 ป.3/3 ทํางานอยางเปนขั้นตอนตาม

กระบวนการทํางานดวยความสะอาด ความรอบคอบ

และอนุรกัษส่ิงแวดลอม

ง 3.1 ป.3/1 คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอน และนําเสนอ
ขอมูลในลักษณะตางๆ

ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป

ศ 1.1 ป.3/6 วาดภาพถายทอดความคิดความรูสึก

จากเหตกุารณชีวิตจริง โดยใชเสน รูปราง รปูทรง สี 

และพ้ืนผิว

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ของใชในบานท่ีชวยลด

พลังงานได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการ

สื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แกปญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มีวินัย 

2. ใฝเรียนรู 

3. อยูอยางพอเพียง 

4. มุงมั่นในการทํางาน 

5. กลาแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม 



แผนผังการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หนวยที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานดีเพราะฝมือ

Smart Crafts

ภาษาไทย

ท 2.1 ป.3/5 เขียนเร่ืองตามจินตนาการ

ภาษาตางประเทศ

ต 1.1 ป.3/4 ตอบคําถามจากการฟงหรือ

อานประโยค บทสนทนา  หรือนิทานงาย  ต 

1.3 ป.3/1 พูดและใหขอมูลเกีย่วกับตนเอง
และเร่ืองใกลตัว

คณิตศาสตร

ค 2.1 ป.3/1 บอกความยาวเป็นเมตร  

เซนติเมตร  และมิลลิเมตร  เลือกเคร่ืองวดั

ที่เหมาะสมและเปรียบเทียบความยาว

วิทยาศาสตร

ว 3.1 ป.3/1 จําแนก/สมบัติของวัสดุที่เปนสวนประกอบของ

เลน ของใช

ว 3.1 ป.3/2 อธิบายการใชประโยชนของวัสดุแตละชนิด

การงานอาชีพฯ

ง 1.1 ป.3/2 ใชวัสดุ  อุปกรณ  และเคร่ืองมือ  ตรง

กับลักษณะงาน

ง 3.1 ป.3/1 คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอน และ

นําเสนอขอมูลในลักษณะตางๆ

ศิลปะ/ดนตร/ีนาฏศิลป

ศ 1.1 ป.3/7 บรรยายเหตุผลและวิธกีารในการ

สรางงานทัศนศิลป โดยเนนถึงเทคนิคและวัสดุ 

อุปกรณ

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ประดิษฐกระถางตนไมท่ีมา

จากวัสด ุ

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการใช

ทักษะชีวิต 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แกปญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มีวินัย 

2. ใฝเรียนรู 

3. อยูอยางพอเพียง 

4. มุงมั่นในการทํางาน 

5. กลาแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม 
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พลังสรางสรรค

Creative energy

ภาษาไทย

ท 1.1 ป.3/3 การตั้งคําถามและตอบเกี่ยวกบัเรื่องที่อาน

ท 2.1 ป.3/5 การเขียนเรื่องตามจนิตนาการ

ท 3.1 ป.3/1 เลารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปน ความรู

และความบันเทิง

ท 4.1 ป.3/1 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา

ท 4.1 ป.3/4 การแตงประโยคอยางงาย

ท 5.1 ป.3/1 ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรมเพ่ือนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน ภาษาตางประเทศ

ต 1.1 ป.3/3 เลือก / ระบุภาพหรือ

สัญลักษณตรงตามความหมายขอกลุมคํา

และประโยคที่ฟง

คณิตศาสตร

ค 3.1 ป.3/3 จุด เสนตรง รังสี สวนของ

เสนตรง มุม และการเขียนสัญลักษณ

วิทยาศาสตร

ว 4.1 ป.3/1 ทดลองและอธิบายผลของแรงที่

กระทําตอวัตถุ

การงานอาชีพฯ

ง 2.1 ป.3/1 สรางของเลนของใชอยางงายโดย

กําหนด ปญหาหรือความตองการ รวบรวม

ขอมูล ออกแบบ โดยถายทอดความคิดเปนภาพ

ราง  ๒ มิติ  ลงมือสราง และประเมินผล

ศิลปะ/ดนตร/ีนาฏศิลป

ศ 1.1 ป.3/6 วาดภาพถายทอดความคิดความรูสึกจาก

เหตุการณชีวิตจริง โดยใชเสน รูปราง รูปทรง สี และพื้นผิว

ศ 2.1 ป.3/5 เคล่ือนไหวทาทางสอดคลองกับอารมณของ

เพลงที่ฟง

พลศึกษา

พ 3.1 ป.3/1 ควบคุมการเคล่ือนไหวรางกาย  

ขณะอยูกบัที่  เคล่ือนที่และใชอุปกรณประกอบ

อยางมีทิศทาง

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

ของเลนท่ีเคลื่อนท่ีได 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการใช

เทคโนโลย ี

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการ

แกปญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มุงมั่นในการทํางาน 

2. กลาแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม 
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โลกสวยดวยมือเรา

Green World

ภาษาไทย

ท 1.1 ป.3/1 อานออกเสียงคํา ขอความ เรือ่งส้ันๆ 

และบทรอยกรองงายๆ ไดถกูตอง คลองแคลว

ท 2.1 ป.3/5 เขียนเรื่องตามจนิตนาการ

ท 4.1 ป.3/5 แตงคําคลองจองและคําขวัญ

ภาษาตางประเทศ

ต 4.1 ป.3/1 ฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ  

ที่เกิดขึน้ในหองเรียน

คณิตศาสตร

ค 2.1 ป.3/1 บอกความยาวเปนเมตร  

เซนติเมตร  และมิลลิเมตร  เลือก

เครื่องวัดทีเ่หมาะสมและเปรียบเทียบ

ความยาว

วิทยาศาสตร

ว 6.1 ป.3/1 ทดลองและอธิบายสมบัติทางกายภาพของน้ํา

และนําความรูไปใชประโยชน

ว 6.1 ป.3/2 สืบคนขอมูลและอภิปรายสวนประกอบของ

อากาศและความสําคัญของอากาศสังคม

ส 5.2 ป.3/3 มีสวนรวมในการจัด

ระเบียบส่ิงแวดลอมที่บานและชัน้เรียน

การงานอาชีพฯ

ง 1.1 ป.3/2 ใชวัสดุ  อุปกรณ  และเครือ่งมือ  

ตรงกับลักษณะงาน

ง 3.1 ป.3/1 คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอน และ

นําเสนอขอมูลในลักษณะตางๆ

ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป

ศ 1.1 ป.3/4 วาดภาพ ระบายสีส่ิงของ

รอบตัว

พลศึกษา

พ 4.1 ป.3/1 อธิบายการติดตอและวิธกีาร

ปองกันการแพรกระจายของโรค

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

โปสเตอรรณรงคการ

แกปญหามลพิษทางนํ้าและ

อากาศ 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการ

สื่อสาร 

3. ความสามารถในการ

แกปญหา 

4. ความสามารถในการใช

ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. ใฝรู 

2. กลาแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม 

3. มีจิตสาธารณะ 

  



แผนผังการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หนวยที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2562  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบรูจักรวาล

Planet Phenomena

ภาษาไทย

ท 1.1 ป.3/8 อธิบายความหมายของขอมูลจาก

แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ

ท 2.1 ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งได

อยางชัดเจน
ภาษาตางประเทศ

ต 1.3 ป.3/2 จัดหมวดหมูคําตามประเภท

ของบุคคล สัตว และส่ิงของตามที่ฟงหรอื

อาน

คณิตศาสตร

ค 2.2 ป.3/3 อานและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ

เหตุการณทีร่ะบุเวลา

วิทยาศาสตร

ว 7.1 ป.3/1 สังเกตและอธิบายการขึน้ตกของดวง

อาทิตย ดวงจนัทร การเกิดกลางวนั กลางคืนและ

การกําหนดทิศสังคม

ส 4.1 ป.3/2 เรียงลําดับเหตกุารณใน

ชีวิตประจําวันตามวนัเวลาที่เกิดขึ้น

การงานอาชีพฯ

ง 1.1 ป.3/2 ใชวัสดุ  อุปกรณ  และเครือ่งมือ  ตรงกับ

ลักษณะงาน

ง 3.1 ป.3/1 คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอน และนําเสนอ

ขอมูลในลักษณะตางๆ

ศิลปะ

ศ 1.1 ป.3/3 จําแนกทัศนธาตุของส่ิงตาง ๆ ใน

ธรรมชาติส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลป โดย

เนนเรือ่ง เสน สี รูปราง รูปทรง  และพ้ืนผิว

พลศึกษา

พ 3.1 ป.3/2 เคล่ือนไหวรางกายที่ใชทักษะ

การเคล่ือนไหวแบบบังคับทิศทางในการเลน

เกมเบ็ดเตล็ด

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

โมเดลวงโคจร ดวงอาทิตย 

โลก ดวงจันทร 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการ

แกปญหา 

3. ความสามารถในการใช

ทักษะชีวิต 

4. การใชเทคโนโลย ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. ใฝรู 

2. กลาแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม 

 


